יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
שעת
סיום

מיקום

דיון בנושא בינוי מוסד"ח .בהשתתפות:
תמיר בן משה ,ארקדי פומרנץ ,עמית
לוין ,ארנה טל ,וג'די דכוור
נסיעה חזרה למעלות תרשיחא
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
טקס ליום השואה  -בית הקשיש

01/05/2019

01/05/2019 09:00

10:30

במשרד החינוך
ירושלים  -רח'
דבורה הנביאה 2

01/05/2019
01/05/2019
02/05/2019

01/05/2019 10:30
01/05/2019 20:00
02/05/2019 09:30

14:30
21:00
10:30

טקס יום השואה  -טקס בית ספרי אורט

02/05/2019

02/05/2019 10:30

12:00

נושא

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

היכל התרבות
בית הקשיש
אשכול פיס  -אורט
מעלות

פגישה לצורך תכנון וועדת חינוך
תרשיחא .בהשתתפות :ארקדי פומרנץ,
עמית לוין ,ארנה טל ,וג'די דכוור
אסתי גלבוע  -מפקחת סביבתית משרד
הבריאות הכרות  +גלינה
פגישה עם יגאל אוחיון  -קול יוצר
עבודה משרדית
פגישה עם רונן מפקד תחנת המשטרה
פ"ע עם ערן שור

02/05/2019

02/05/2019 12:00

13:00

בלשכת ראש העיר

02/05/2019

02/05/2019 13:00

14:00

לשכה

02/05/2019
02/05/2019
05/05/2019
05/05/2019

14:00
15:00
09:10
11:00

02/05/2019
02/05/2019
05/05/2019
05/05/2019

15:00
18:00
10:00
12:00

לשכה
לשכה
לשכה

סטטוס פקודת מבצע ערב יום העצמאות

05/05/2019

05/05/2019 12:00

13:00

לשכה

נסיעה למתנ"ס יגאל אלון  -ההגנה - 8
כפר תבור
הרמת כוסית וארוחה חגיגית בראשות
מפקד פיקוד צפון אמיר ברעם לרגל
חגיגות יום העצמאות
פגישת היכרות עם ריאד אברהים,
סמנכ"ל מחוזות  -משרד הכלכלה +
עמית לוין
פגישה עם עידן כפיר בנושא עמותת
הספורט
סיור ברחבי העיר
שוטף חינוך  -אורנה טל
פגישה בנושא הכדורסל

05/05/2019

05/05/2019 14:30

15:45

כפר תבור

05/05/2019

05/05/2019 15:45

18:00

מתנ"ס יגאל אלון -
ההגנה  - 8כפר
תבור

06/05/2019

06/05/2019 09:00

10:00

לשכה

06/05/2019

06/05/2019 10:00

11:00

לשכה

06/05/2019
06/05/2019
06/05/2019

06/05/2019 12:00
06/05/2019 14:00
06/05/2019 15:00

13:00
15:00
16:00

הפנינג יום העצמאות לילדי הגנים

07/05/2019

07/05/2019 10:00

11:00

בניין המעלית
לשכה
לשכה
מתחם קמפינג
באגם מונפורט

07/05/2019

07/05/2019 14:00

15:00

לשכה

08/05/2019

08/05/2019 09:00

10:00

בית יד לבנים

08/05/2019

08/05/2019 11:00

12:00

בית העלמין מעונה

08/05/2019
09/05/2019

08/05/2019 20:00
09/05/2019 08:00

21:00
18:00

ברוכים הבאים

12/05/2019

12/05/2019 09:00

10:00

לשכת ראש העיר

12/05/2019

12/05/2019 11:00

12:30

טקס ברחבת יד
לבנים

פגישה עם תמרה אמיר -ראש מנהל
קהילה וקליטה
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
הנחת זר ביום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל
ערב יום העצמאות
יום העמצאות
ישיבת הכנה לישיבת מליאת הוועדה
()15/5/19
יום הניצחון על גרמניה הנאצית  -טקס
הנחת זרים לזכר לוחמים וגיבורים
במלחמת העולם השנייה

1/14

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
נושא
א.ת משותף כ.ורדים מעלות
קונצרט חגיגי לרגל יום הניצחון על
גרמניה הנאצית
יום עיון לאנשי מקצוע בנושא סמים
בקרב בני נוער (יועצים חינוכיים,
פסיכולוגים ,עוסי"ם ,מדריכי נוער ,צוות
של עיר ללא אלימות)
פרלמנט הילדים הצעירים של מעלות -
מפגש של מועצות תלמידים של בתי
ספר ראשונים ,ארזים ,סביונים מתקיים
בין השעות 9:00-11:30
הצגת תכנית שכונת פרס בפני ראש
העיר מר ארקדי פומרנץ  -משתתפים:
יאיר מחברת אפשטיין חברת ניהול +
(יאיר נא לזמן את היועצים הרלוונטיים)+
יוסי לוין
ישיבת עבודה  -מנכ"ל אולפנת צביה,
ראש העיר ,ראש מינהל החינוך ,מנהל
ביה"ס
ועד וטרנים/ניצולי שואה /ילדי הגטאות -
מסורת של ציון יום הניצחון בארוחה
חגיגית

שעת
סיום

מיקום

שעת
תאריך התחלה
התחלה
12/05/2019

12/05/2019 14:00

15:30

עיריית מעלות
תרשיחא -לשכת
ראש העיר

12/05/2019

12/05/2019 18:00

19:30

בית ספר למוסיקה

13/05/2019

13/05/2019 08:45

09:00

מתנ"ס לדור ודור

13/05/2019

13/05/2019 10:00

10:45

בית ספר ראשונים

13/05/2019

13/05/2019 11:00

12:00

לשכת ראש העיר -
עיריית מעלות

13/05/2019

13/05/2019 13:30

14:00

בביה"ס  -בחדר
המנהל

תאריך סיום

מסעדת טרנסילבניה
 כביש ראשיבכניסה לתרשיחא

13/05/2019

13/05/2019 14:30

16:30

סיור בקרית חינוך
נסיעה לכפר הנוער בן שמן
פגישת הכרות -ראש העיר מעלות
תרשיחא ומיזם גיל הינקות
פגישה עם עומרי ג'אן  -בנושא
התחדשות עירונית
חתימה על מסמכים ומכתבים

13/05/2019
14/05/2019

13/05/2019 18:15
14/05/2019 07:30

19:15
10:00

14/05/2019

14/05/2019 10:00

11:00

כפר הנוער בן שמן,
משרדי קרן רש"י

14/05/2019

14/05/2019 13:00

14:00

התע"ש  4רמת גן

15/05/2019

15/05/2019 09:00

09:30

לשכה

פגישה עם אורנה טל

15/05/2019

15/05/2019 09:30

10:00

לשכה

פגישה עם נציגי ההסתדרות
שינוי מועד -ועדת משנה -ועדה לתכנון
ובניה
פגישה עם יוסי לוין
שוטף עם מ.מ .מנהלת מש"א
פגישה עם נחלה טנוס +אבנר  +ג'נט
דוחי  +רמי גרזוזי
פ"ע עם כוכי חזן -ראש מנהל רווחה
קבלת קהל

15/05/2019

15/05/2019 10:30

11:00

לשכה

15/05/2019

15/05/2019 11:00

13:00

אולם מליאה

15/05/2019
15/05/2019

15/05/2019 13:00
15/05/2019 14:00

13:30
15:00

לשכה
לשכה

15/05/2019

15/05/2019 15:00

15:30

לשכה

15/05/2019
15/05/2019

15/05/2019 15:30
15/05/2019 16:00

16:00
18:00

ביקור במועדון מחוברים

15/05/2019

15/05/2019 19:00

20:00

לשכה
לשכה
מועדון מחוברים -
שכונת רבין

פ"ע עם נציגי אגף בכיר לביקורת
ברשויות המקומיות

16/05/2019

16/05/2019 09:30

11:00

לשכה
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קריית חינוך

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
שעת
סיום

מיקום

16/05/2019

16/05/2019 11:30

12:30

במתי"א

16/05/2019

16/05/2019 13:00

17:00

19/05/2019

19/05/2019 10:00

10:30

לשכה

19/05/2019

19/05/2019 10:30

11:30

לשכה

19/05/2019

19/05/2019 13:45

14:30

לשכה

19/05/2019

19/05/2019 14:30

15:30

נצרת עלית

ראיון לרשויות -השמת צוערי שלטון
מקומי

19/05/2019

19/05/2019 15:30

16:30

מתחם סיטי ,שדרות
מעלה יצחק ,29
נצרת עילית

נסיעה לירושלים

19/05/2019

19/05/2019 16:30

19:00

19/05/2019

19/05/2019 19:00

21:00

20/05/2019
20/05/2019

20/05/2019 09:00
20/05/2019 12:30

10:30
13:30

פגישת עבודה בהשתתפות ראש העיר,
חסן היב ,משה ביטון,תמרה ורכזי רובעים

20/05/2019

20/05/2019 14:00

15:00

לשכת ראש העיר

סיור בתרשיחא -

20/05/2019

20/05/2019 16:00

16:30

מעלה המגאהד -
תרשיחא

נושא
סיור במתי"א .בהשתתפות :ראש העיר,
ארנה טל ,אפרת גליק.
עבודה משרדית
פגישה עם לובנה ממשרד התרבות +
טובה מעוז  +נחלה טנוס  +חמד +
אלינה בנושא :שימור אתרים היסטוריים
בתרשיחא
פגישה עם יורי פוצ'ינסקי אדריכל
פגישה עם חזי רז הממונה הארצי
לביטחון פנים במשרד הפנים
מתחם סיטי ,שדרות מעלה יצחק ,29
נצרת עילית

פגישה עם יו"ר המפלגה בהשתתפות
ח"כים ,חברת ועדת וסגני ראשי ערים
סיור עם ראש העיר בבי"ס ארזים
פגישה עם מרינה רוזנר

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

סיור בעיריית ירושלים  -שירות לתושב
בדיגיטל משתת' סימה סיני ,מ.הרשות
לאיכות השירות עיריית ירושלים ,עופר
יונה מ.מחלקת קשרי לקוחות ופניות
הציבור עיריית ירושלים ,גיל ריבוש,
מ.קהילה עיריית ירושלים ,ראשי רשויות
אשכול גליל מערבי ,מנכ"לים ,צוות ערים
חכמות
פגישה בנושא גינון וסימון כבישים
שוטף עם יועצת משפטית
אביאל אברמוביץ  -מפעם

21/05/2019

21/05/2019 10:00

18:00

22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019

22/05/2019 09:00
22/05/2019 10:00
22/05/2019 11:00

10:00
10:30
12:00

פגישה בנושא אגם וקריית חינוך

22/05/2019

22/05/2019 13:15

15:45

קבלת קהל
נוער עובד ולומד  -ארוחת הפסקת צום
(ארוחת רמדאן)
ביקור של ראש העיר בערב ל"ג בעומר -
שכונת רבין
חגיגות ל"ג בעומר  -מהות  -הרב גיל

22/05/2019

22/05/2019 16:00

18:00

22/05/2019

22/05/2019 19:30

20:15

22/05/2019

22/05/2019 20:30

21:00

22/05/2019

22/05/2019 21:00

22:00

3/14

בניין המפלגה,
ירושלים
בי"ס ארזים
לשכה

כיכר ספרא ,בניין ,1
קומה  ,6חדר
ישיבות הנהלה
עיריית ירושלים

לישכת ראש העיר
לשכת ראש העיר
לשכה
סיור באגם +קרית
חינוך
מתנ"ס תרשיחא
פארק המים -
שכונת רבין
האיריס 37

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
נושא
ישיבת רישוי  +אישור פרוטוקול ישיבת
מליאת הוועדה  -משתתפים :ראש
העיר +יועמ"ש  +יוסי לוין
פ"ע עם ערן שור
פעילות פרטית
ישיבה בנושא תקציב הספורט  +קבוצות
כדורגל וכדורסל  , :ראש העיר עמית,
עידן ,פואד ,אוהד
מעון תרשיחא  -חמד+נחלה +מנהלת
המעון

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

שעת
סיום

מיקום

23/05/2019

23/05/2019 09:00

10:30

לשכת ראש העיר

23/05/2019
23/05/2019

23/05/2019 10:30
23/05/2019 11:30

11:00
16:00

לשכה

26/05/2019

26/05/2019 09:00

10:30

לשכת ראש העיר

26/05/2019

26/05/2019 11:00

12:00

לשכה

סיור ברחבי העיר בנושא גינון

26/05/2019

26/05/2019 12:00

13:30

לשכה  +סיורי
ברחבי העיר

קבלת קהל
נסיעה למרכז השלטון המקומי  -רחוב
הארבעה  , 19תל אביב

26/05/2019

26/05/2019 14:00

16:00

27/05/2019

27/05/2019 11:00

13:30

ועדת רווחה ,סמים ומניעת אלימות

27/05/2019

27/05/2019 13:30

15:00

נסיעה לאליפלט בית 107
שבעה  -אמא של מוטי חטיאל ראש
מועצת ראש פינה
ועדת היגוי  -מחוברים  -תזכורת
טקס האזכרה השנתי לזכר כ"ז הנרצחים
בנתיב מאיר
פ"ע עם עמית לוין
פגישה עם עוזר שר התחבורה  -עידו
שמשון  +סיור -
אלינה+טובה+עמית+יוסי+עמית
דהן+נחלה+חמד
ארוחת צהריים עם עוזר שר התחבורה -
עידו שמשון
נסיעה לבית עלמין אזרחי צפת
טקס ממלכתי לילדי צפת שנרצחו בפיגוע
במעלות לאחר מכן ממשיכים להיכל
התרבות בית יגאל אלון בצפת
נסיעה לאולמי הינומה  -דרך בר יהודה
 ,96נשר
הנהלת הרצף החינוכי
אביאל אברמוביץ  -מפעם
פגישה בנושא חניות בגבעת האירוסים

27/05/2019

27/05/2019 15:00

17:00

27/05/2019

27/05/2019 17:00

18:30

אליפלט בית 107

28/05/2019

28/05/2019 09:00

10:00

לישכת ראש העיר

28/05/2019

28/05/2019 11:00

12:30

מרכז המוזיקה

28/05/2019

28/05/2019 12:30

13:00

לשכה

28/05/2019

28/05/2019 13:00

14:30

לשכה

28/05/2019

28/05/2019 14:30

16:00

מסעדת הדרל'ה

28/05/2019

28/05/2019 16:00

17:00

28/05/2019

28/05/2019 17:00

18:30

28/05/2019

28/05/2019 18:30

19:30

29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019

29/05/2019 09:00
29/05/2019 12:00
29/05/2019 13:00

12:00
13:00
14:00

בי"ס נתיב מאיר
לשכה
לשכה

חתימת מסמכים  -ויקה הנהלת חשבונות 29/05/2019

29/05/2019 14:30

15:00

לשכה

29/05/2019
29/05/2019

29/05/2019 15:00
29/05/2019 16:00

15:30
18:00

לשכה

29/05/2019

29/05/2019 18:00

19:30

גן הברון  -ראש פינה

פגישה עם מנהל מחלקת פיקוח-דני חזן
גן הברון  -ראש פינה
פסטיבל בשביל היין במעמד מנכ"ל
משרד התיירות והמנכ"ל הרשות לפיתוח
הגליל
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מרכז השלטון
המקומי  -רחוב
הארבעה  , 19תל
אביב  -קומה 10

בית עלמין אזרחי
צפת

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
נושא

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

שעת
סיום

מיקום
מרכז השלטון
המקומי  -רחוב
הארבעה  ,19מגדל
תיכון ,אולם קומה 9
 ,תל אביב
מרכז השלטון
המקומי  -רחוב
הארבעה  ,19מגדל
תיכון ,אולם קומה 9
 ,תל אביב
חצר בית הספר
יסודי תרשיחא

נסיעה לתל אביב

30/05/2019

30/05/2019 08:30

11:00

ישיבת הנהלה

30/05/2019

30/05/2019 11:00

13:00

30/05/2019

30/05/2019 19:00

20:00

02/06/2019

02/06/2019 08:30

09:00

מכללת עתיד

02/06/2019

02/06/2019 09:00

10:00

מכללת עתיד

02/06/2019

02/06/2019 10:00

11:00

לשכת רוה"ע

02/06/2019
02/06/2019
03/06/2019
03/06/2019

11:00
14:00
07:00
15:00

02/06/2019
02/06/2019
03/06/2019
03/06/2019

11:30
16:00
10:00
16:00

לשכת ראש העיר

סיור במבנה המיועד לקול יוצר  -יגאל
אוחיון  +עמית לוין

03/06/2019

03/06/2019 16:00

16:30

נפגשים ביפה נוף -
בכניסה לקרית חינוך

סיור במבנה הצופים ליד בית ספר נתיב
מאיר

03/06/2019

03/06/2019 16:30

17:30

בית ספר נתיב מאיר

נסיעה לעכו

04/06/2019

04/06/2019 08:30

09:30

דיון
נסיעה למלון מצודת דוד ,דוד המלך ,7
ירושלים

04/06/2019

04/06/2019 09:30

14:00

05/06/2019

05/06/2019 06:00

08:30

כנס ישראל צומחת  -תוכנית החומש
לתחרותיות וצמיחה כלכלית בפריפריה

05/06/2019

05/06/2019 08:30

16:30

בית משכן הנשיא  -ניחום אבלים

06/06/2019

06/06/2019 09:30

18:00

חופש  -שבועות

09/06/2019

09/06/2019 08:00

16:00

סיור בהוסטל החדש-מעלות

10/06/2019

10/06/2019 09:00

10:00

ארוחת שבירת צום רמדאן  -בית ספר
יסודי תרשיחא
שיחת הכרות עם מנהל המכללה שמוליק
אנקרי וסיור במכללה
ראש העיר מוזמן לברך חיילים בפתיחת
סדנת משתחררים
ישיבת הכנה לקראת ישיבת מינהל
הנדסה  -משתתפים :רוה"ע +מנכ"ל
העירייה +גזבר +מהנדס העיר
ישיבה שוטף ראש העיר עם יוסי לוין
קבלת קהל
סיור
פגישה עם מועדון הנכים

פגישה עם מנכ"ל עגם עידו מאיר +
הסמנכ"ל צביקה  +מנכ"ל העירייה עמית
לוין
ביקור של מר נוחי מנדל  -ראש היחידה
להתיישבות  -פגישת הכרות וארוחת
צהריים

במתנ"ס דור לדור

עכו

מלון מצודת דוד,
דוד המלך ,7
ירושלים
רחובב הנשיא ,3
ירושלים
סיור בהוסטל החדש
-מעלות

10/06/2019

10/06/2019 11:00

12:30

לשכת ראש העיר

10/06/2019

10/06/2019 13:00

14:00

מסעדת הדרל'ה
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יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
שעת
סיום

מיקום

10/06/2019

10/06/2019 14:00

15:00

סיור ברחבי העיר

10/06/2019

10/06/2019 15:00

16:00

מליאה

11/06/2019

11/06/2019 10:30

11:00

לשכה

יום עיון "מורשת בנינו" " -בשבילם" לציון
 13שנה למלחמת לבנון השנייה

11/06/2019

11/06/2019 12:00

13:00

מרכז קהילתי מעלה
יוסף ע"ש אייל דרור,
מושב מעונה

נוהל התנהלות הנהגת העיר בזמן חירום
 עמית לוין+אבי סוויסה +משהביטון+אלינה

12/06/2019

12/06/2019 09:00

נושא
ביקור של מר נוחי מנדל  -ראש היחידה
להתיישבות  -סיור ברחבי העיר
פגישת עבודה  -נוחי מנדל  -ראש
היחידה להתיישבות
פגישה עם גלינה אמדור בנושא סירוס
ועיקור חתולים

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

10:00

לשכה

ביקור אפי דביר הממונה על התאגידים -
אביטל  +אלי אלבז מנכ"ל נהריה  +עו"ד
ארז מילנר  +עו"ד אבי גבאי  +יאסר
12/06/2019
גדבאן ראש מועצת כסרא סמיע  +אייל
שמואלי ראש מועצת כפר ורדים  +עמית
לוין מנכ"ל עיריית מעלות תרשיחא -
בנושא :מיזוג נהריה לתאגיד מעיינות זיו

12/06/2019 10:00

13:00

משרדי התאגיד

12/06/2019

12/06/2019 13:00

14:00

לשכה

12/06/2019
12/06/2019
13/06/2019

12/06/2019 14:00
12/06/2019 16:00
13/06/2019 09:30

15:30
18:30
10:00

לשכת ראש העיר
לשכה

13/06/2019

13/06/2019 11:30

12:30

לשכה

13/06/2019

13/06/2019 13:00

14:30

מעלות

13/06/2019
13/06/2019
13/06/2019

13/06/2019 15:00
13/06/2019 17:30
13/06/2019 18:45

16:00
18:30
19:30

לשכה
לשכת ראש העיר

13/06/2019

13/06/2019 19:30

22:00

כרמיאל

16/06/2019

16/06/2019 12:00

13:00

לשכה

16/06/2019

16/06/2019 13:00

14:00

לשכה

16/06/2019

16/06/2019 16:00

16:45

קניון צים סנטר

16/06/2019

16/06/2019 16:45

17:00

לשכה

פגישה עם מזי מצליח -יכולות סיוע של
משכ"ל בתחומי בינוי ותשתיות +שיתופי
פעולה
ועדת מטה בטיחות בדרכים
קבלת קהל
פ"ע עם ערן שור
פגישה עם ולדימיר ואייר בנושא עיר
חכמה
פגישת הכרות  -כוורת יועצים בע"מ,
ראש העיר ,מנכל מעלות תרחישא
פגישה בנושא עמותות של תרשיחא
הכנת נושאים לישיבת מועצה
נסיעה לכרמיאל
פגישה עם ראש העיר כרמיאל משה
קונינסקי
פגישה בנושא בניית בית אבות  -מנכ"ל
 +מהנדס
פגישה בנושא הקצבת סל הספורט
להמשך שנת הפעילות עם אמין סאלח-
מפקח מחוז צפון של מנהל
הספורט+עמית לוין+עידן כפיר
פתיחת חנות אופטיקה חדשה בקניון צים
סנטר
פגישה עם חגית חוטבלי
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נושא
סיור למציאת פתרון למועדון מופת /
מרכז יום לקשיש :ראש העיר ,עמית,
מרינה ,יוסי לוין ,טלי שאול (-054
)4991908
פגישת  -ועדת רשות רישוי  -חתימת
פרוטוקול והיתרים  -ועדה לתכנון ובניה
פגישה בנושא מיתוג אתר העירייה
פגישה בנושא תמ"א  : 83עמית לוין +
יוסי לוין -התחדשות עירונית
פגישה בנושא תאגיד  -עמית  +אייל
שמואלי +יאסר גדבאן  +גבי נעמן  +רונן
מרלי
פגישה בנושא שיפוץ מרכז מסחרי -
סטטוס התקדמות הועד מול הקבלן -
עמית+יוסי+אלינה+תמרה+מאיר
אוחיון+משה נחמיאס  -נציג ועד מרכז
מסחרי
כפר המכביה  -רחוב פרץ ברנשטיין ,7
רמת גן  -חנייה בחניון ב'

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

שעת
סיום

מיקום

17/06/2019

17/06/2019 09:00

10:00

נפגשים בכניסה
לבניין העירייה

17/06/2019

17/06/2019 10:00

11:00

לשכה

17/06/2019

17/06/2019 11:00

12:00

לשכה

17/06/2019

17/06/2019 12:30

13:30

לשכה

17/06/2019

17/06/2019 14:00

16:00

לשכה

17/06/2019

17/06/2019 16:00

17:00

לשכה

17/06/2019

17/06/2019 17:00

18:30

מפגש  -אולם יסמין (בניין מול בניין
הסמינרים ,קומה 2

17/06/2019

17/06/2019 18:30

21:00

ביקור בבי"ס עתיד מעלות .בהשתתפות:
ראש העיר ארקדי פומנרץ ,מנכ"ל עתיד
מנשה סמירה ,ראש מינהל החינוך ארנה
טל ,מנהלת ביה"ס ליאת צבר

כפר המכביה  -רחוב
פרץ ברנשטיין ,7
רמת גן  -חנייה
בחניון ב'

18/06/2019

18/06/2019 09:30

10:30

בביה"ס

18/06/2019

18/06/2019 12:00

13:00

לשכה

18/06/2019

18/06/2019 13:00

14:30

לשכת ראש העיר

18/06/2019

18/06/2019 15:00

15:30

סיור

הנהגת צפון צופים  -נוגה מזור  -רכזת
הנהגת צפון  +אורנה טל+מרינה  +אמיר

18/06/2019

18/06/2019 16:00

17:00

לשכה

הענקת גביע לראש העיר  -ותיקי כדורגל
 -אודי בן נעים וחברי הקבוצה

18/06/2019

18/06/2019 17:00

17:30

לשכה

פגישה בנושא מעון בשכונה הדרומית
בתרשיחא  -בהשתתפות אורנה טל +
אורית טואף  +מרינה רוזנר
וועדת תמרור בטיחות בדרכים ושילוט -
מספר  - 2/2019משתתפים  :ראש
העיר +מנכ"ל  +מהנדס העיר +מבקר
העירייה +יועמ"ש  +מנהל פיקוח
ושיטור +ראש מינהל קהילה וקליטה+
ראש מינהל חינוך  +נציגת משרד
התחבורה  +עוזרת ראש העיר +עאדל
נמוז נציג המשטרה +צביקה אדלר
משטרת מעלות
פ"ע עם יוסי לוין
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שעת
סיום

מיקום

18/06/2019

18/06/2019 18:00

21:30

מרכז גאיה  -רחוב
אשכולות  ,31יפה
נוף

19/06/2019

19/06/2019 09:00

10:00

לשכה

19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019

11:00
15:00
18:15
19:00

19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019

13:00
17:00
19:00
20:00

בי"ס למוסיקה
אשכול פיס
לשכת ראש העיר

23/06/2019

23/06/2019 09:00

13:00

לשכה  +שטח

23/06/2019

23/06/2019 16:00

17:00

בלשכת ראש העיר

פגישה עם אלעד ברוך ונציגים  +יוסף -
רכז בני מנשה -בית כנסת של בני מנשה

23/06/2019

23/06/2019 17:00

17:45

לשכה

מסיבת סיום  -אורט תרשיחא

23/06/2019

23/06/2019 18:00

19:00

היכל התרבות

נושא
יריד אופנה  -מיזם חברתי בו נשים
מהקהילה ממחזרות פרטי אופנה בין
השעות 18:00-21:30
פגישה עם אורית לבב  -צוות חירום
ישובי +אבי סוויסה
הרצאה בנושא הטרדה מינית
קבלת קהל
מסיבת סיום  -בי"ס סביונים 18:15 -
ישיבת הכנה לישיבת מליאה
ישיבה מקדימה  +סיור במקלטים
במעלות ותרשיחא
דיון בנושא גני ילדים בעיר

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

ישיבת מינהל הנדסה -מוזמנים :ראש
העיר +מנכ"ל  +שמעון בן נעים +חמד
נעים +טנוס נחלה +פואד  +אלינה +
חסן +תמרה  +משה ביטוון +טארק+
דכור +יוסי +עמית דהן  +קלרה לוינסון+
לב רייבר +חנא חוראני  +אורית טואף

24/06/2019

24/06/2019 12:00

14:00

לשכת ראש העיר

ישיבת דירקטוריון

24/06/2019

24/06/2019 16:00

17:00

לשכת ראש העיר

ועדת קליטה

24/06/2019

24/06/2019 17:00

18:30

יום התרמה  -פותחים עתיד מעלות

24/06/2019

24/06/2019 18:30

19:00

מסיבת סיום  -בי"ס ארזים
מסיבת מתגייסים
שוטף עם אלינה
פגישת שוטף עם אלכס קורנייב  -מבקר
פ"ע עם מ.מ .מנהלת מש"א
תקציב  2019-20עמותת הספורט
העירונית
פ"ע עם יועצת משפטית
פגישה עם כוכי -בנושא חרשים
מסיבת סיום  -יסודי תרשיחא
מסיבת סיום  -נתיב מאיר
כנס ראשי רשויות בראשות מפקד פיקוד
צפון
נסיעה לעירייה

24/06/2019
24/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019

19:00
20:30
11:00
12:00
12:30

24/06/2019
24/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019

20:00
21:30
12:00
12:30
13:00

לשכת ראש העיר
פותחים עתיד
במעלות  -בית ספר
ארזים
אשכול פיס
בריכה באגם
לשכה
לשכה
לשכת ראש העיר

25/06/2019

25/06/2019 13:00

14:30

לשכת ראש העיר

25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019

15:00
15:30
18:30
19:30

25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019

15:30
16:00
19:30
20:30

לשכת ראש העיר
לשכה
בבית הספר
במתנ"ס גרס

26/06/2019

26/06/2019 09:00

13:15

מחנה בירנית

26/06/2019

26/06/2019 13:15

14:00

קבלת קהל

26/06/2019

26/06/2019 15:00

17:30

מסיבת סיום בי"ס יהל"ם

26/06/2019

26/06/2019 18:00

19:00
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מתנ"ס גרס

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
שעת
סיום

מיקום

שוטף עם אלינה
פ"ע עם מבקר העירייה
ורנר נציג קהילת רכיינבך  -מגיע עם
אישתו  +סאלי
עידו+אלינה+חמד+נחלה+עמית+ערן+טל 27/06/2019
לאחר פגישה בלשכה ארוחת צהריים
בהדרל'ה
הזמנת חברי מועצה :ישיבת מליאה מן
27/06/2019
המניין  :יום חמישי  27/6/2019שעה
 - 19:00שינוי לשעה 19:00
30/06/2019
שוטף עם עמית לוין

27/06/2019 10:00
27/06/2019 12:00

11:00
12:45

לשכה
לשכה

27/06/2019 14:00

17:00

לשכה לאחר מכן
מסעדת הדרל'ה

27/06/2019 19:00

20:00

אולם המליאה

30/06/2019 09:00

10:00

לשכת ראש העיר

30/06/2019

30/06/2019 10:00

11:00

לשכה

30/06/2019

30/06/2019 11:00

12:00

לשכה

30/06/2019

30/06/2019 12:00

12:30

לשכת ראש העיר

30/06/2019

30/06/2019 12:30

14:00

לשכת ראש העיר

30/06/2019

30/06/2019 14:00

14:30

לשכה

30/06/2019

30/06/2019 14:30

15:30

לשכה

30/06/2019

30/06/2019 15:30

17:00

30/06/2019

30/06/2019 16:45

17:45

01/07/2019

01/07/2019 07:00

08:00

01/07/2019

01/07/2019 08:00

17:00

מלון גליליון

02/07/2019

02/07/2019 09:30

11:30

מלון אסיינדה

02/07/2019

02/07/2019 11:30

12:00

02/07/2019

02/07/2019 12:00

14:00

02/07/2019

02/07/2019 17:30

18:30

03/07/2019

03/07/2019 09:00

12:00

בלשכת ראש העיר

03/07/2019

03/07/2019 12:00

13:00

בלשכת ראש העיר

03/07/2019

03/07/2019 14:00

14:30

לשכה

03/07/2019

03/07/2019 15:00

15:30

לשכה

03/07/2019

03/07/2019 15:30

16:00

בלשכת ראש העיר

נושא

שעת
תאריך התחלה
התחלה
27/06/2019
27/06/2019

פגישה בנושא עיר חכמה  -עמית +
ולדימיר ואייר (נקבע לבקשת ראש העיר)
שוטף עם שמעון בן נעים ועמית לוין
פגישה עם אורית בנושא פיתוח חיץ כפר
ורדים /שכונת אורנים בהמשך להסכם
בין הרשויות
פגישת הכנה -ועדת משנה  -ועדה
לתכנון ובניה
פ"ע עם גלינה אמדור
פגישת הכרות עם שלום אביטן  -מפקד
מרחב כנרת+רונן ברוצקי מפקד תחנת
מעלות  +אבי סוויסה
משוריין קבלת קהל
מסיבת סיום תלמוד תורה כיתה 16:45
ח' בנות
נסיעה לגליליון
כנס הגליל בנושא הרחבת ההתיישובת
בפריפריה הישראלית
מפגש סיום שנה"ל תשע"ט  -מחלקת
חינוך
נסיעה להסביונים 25א ,כרמיאל חניה
ברח' צה"ל  ,38כרמיאל .יש שילוט.
הזמנה :פגישת צוות היגוי  -פרויקט
שגשוג אזורי בגליל
הצטרפות לסדנת מנהלים /יועץ ארגוני
וועד מנהל אורט מעלות ,אורט תרשיחא,
אורט ישיבה תיכונית
דיון בנושא גנים בתרשיחא
פגישה עם משה פרץ  -מפקח גבעת
אורנים
אלינה וארקדי -שוטף
דיון בנושא מעון בראשית .בהשתתפות:
ארקדי ,עמית ,שמעון ,ארנה ,הרב גיל

9/14

תאריך סיום

מתנס גרס

כתובת המשרד:
הסביונים 25א,
כרמיאל חניה ברח'
צה"ל  ,38כרמיאל.
יש שילוט.
מרכז צעירים

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
נושא

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

שעת
סיום

מיקום

שוטף עם אלכס קורנייב
מסיבת סיום  -אולפנת צביה

03/07/2019
03/07/2019

03/07/2019 17:00
03/07/2019 20:15

17:30
21:00

הכנסת ספר תורה

03/07/2019

03/07/2019 17:00

20:00

נסיעה למרכז השלטון המקומי  -רחוב
הארבעה  ,19מגדל תיכון ,אולם קומה 9
 ,תל אביב

04/07/2019

04/07/2019 09:00

11:00

ישיבת הנהלה  -מרכז השלטון המקומי

04/07/2019

04/07/2019 11:00

12:30

מסיבת סיום חוג ריקודים סלונים
ניר ברקת -חבר מפלגת ליכוד וראש
עיריית ירושלים לשעבר  -הוזמן ע"י
טובה מעוז
פרידה ממשלחת בני נוער מגרמניה -
חילופי תלמידים שביקרו במעלות
אבי ניזרי  -נקבע לבקשת ראש העיר

04/07/2019

04/07/2019 18:00

19:00

04/07/2019

04/07/2019 19:30

20:30

בבית של טובה

07/07/2019

07/07/2019 09:00

10:00

מליאה

07/07/2019

07/07/2019 10:30

11:00

07/07/2019

07/07/2019 11:30

12:30

07/07/2019

07/07/2019 12:30

13:00

לשכת ראש העיר
לשכת ראש העיר
מעלות תרשיחא ,בו
גוריון  1מעלות
לשכת ראש העיר

07/07/2019

07/07/2019 13:00

14:00

לשכת ראש העיר

07/07/2019

07/07/2019 15:30

16:00

לשכת ראש העיר

07/07/2019

07/07/2019 16:00

17:00

לשכה

08/07/2019

08/07/2019 11:15

12:15

קריית ממשלה,
אליעזר קפלן , 2
ירושלים

בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות
המקומיות  -תפקידים וסמכויות
פגישה עם מירי אליהו
הצגת תכנית מלונית בשכונת רבין בפני
רוה"ע משתתפים :מר ארקדי פומרנץ
ראש העיר +עמית לוין מנכ"ל +אינג' יוסי
לוין +אדר' יוסי צרפתי
פגישת הכנה לפגישה עם שר הפנים -
עמית+אורית+פואד+אילנית+וג'די
ביקור הוקרה  -אלכס קובטונוב ומאמן
קיקבוקס אלכס דר על זכייתו בגביע
העולם לנוער בקיקבוקס
פגישה עם אריה דרעי  -שר הפנים
ועדת קבלה -מכרז מס'  -35/19מנהל/ת
משאבי אנוש בהשתתפות :ארקדי ,עמית
ואורית
סיור במקלטים הפרטיים במעלות
הוותיקה בעיקר רובע ג בהשתתפות
ראש העיר
חתימה על רשיונות עסק  -יפה

לשכת ראש העיר
בבית הספר
בית משפחת
בוטבול  -רחוב
הירדן 9/2

מרכז השלטון
המקומי  -רחוב
הארבעה  ,19מגדל
תיכון ,אולם קומה 9
 ,תל אביב
מתנס גרס

08/07/2019

08/07/2019 17:00

19:00

לשכת ראש העיר

09/07/2019

09/07/2019 09:00

11:00

לובי עיריה

09/07/2019

09/07/2019 11:00

11:30

לשכת ראש העיר

10/14

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
נושא
סיורים עם ראש העיר בעקבות וועדת
תמרור .1 :חניות בצומת הרחובות שד'
הנשיא אודם  .2חניות מול בית ספר
סביונים  .3סיור בשד' הנשיא הפיכת
שטח מעל בית הכנסת לחניות
בהשתתפות :ראש העיר ,יוסי ,צביקה
אדלר ,משה ביטון
תוכנית אב לתרבות  -חזון ראש העיר -
איתן ליפץ
פגישה עם אופיר עקיבא  -מ"מ מנכ"ל
האגם
פגישה עם ג'ריס חדד
פגישה עם משה בן עייש בנושא פיתוח
עבודה עם צעירי העיר
משוריין סדנת נבחרים
ישיבה עם מנהל הבחירות אמין
פגישה אישית מיקי אטיאס
פגישה בנושא היתרים לעסקים  -ישראל
 +יפה
שינוי מועד  -ועדת משנה
אסיפת עמותת הספורט
קבלת קהל
שוטף עם אלינה
הכנה לועדה תכנון ובנייה
סיור מסירה כביש מס'  1בהשתתפות:
יוסי ,קובי ,אחמד אבו חסאן -052
8894612
סיור ברחוב ירדן  -פרויקט נופי כזיב
הצגת מוכנות הרשות לחירום  -תמיר
ידעי מפקד פיקוד העורף +מפקד מחוז
צפון איציק בר
שוטף גלית  -חתימה על מסמכים
ישיבה בנושא עניני כדורגל בתרשיחא
בהשתתפות ראש העיר+חמד נעים
סגן+כמאל שחאדה
סיור בפארק אלי -פארק קק"ל ליד בית
ספר יהלום +סיבוב בקרן חסד ולבדוק
מצב גיזום ארזים  + 132/1שכונת כהן
פגישה בנושא בית ספר חדשני
בתרשיחא  -בהשתתפות אינג' יוסי לוין
 +אורנה טל  +ואג'די  +אינג' סלימאן
עואודה
בר מצווה של אלירן
מסיבת סיום שדה צופים
פגישה עם מרסל  -מרכז אזורי לקשיש
ביקור נספחת תרבותית ארה"ב  +ראש
הסגל הדיפלומטי של שגרירות ארה"ב

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

שעת
סיום

מיקום

09/07/2019

09/07/2019 11:30

13:00

יציאה מלובי
העיריייה

09/07/2019

09/07/2019 13:45

15:00

לשכה

09/07/2019

09/07/2019 15:00

15:30

לשכת ראש העיר

09/07/2019

09/07/2019 15:30

16:00

לשכת ראש העיר

09/07/2019

09/07/2019 16:30

17:30

לשכת ראש העיר

09/07/2019
10/07/2019
10/07/2019

09/07/2019 17:30
10/07/2019 09:00
10/07/2019 10:00

19:30
10:00
10:30

לשכת ראש העיר
לשכת ראש העיר
לשכה

10/07/2019

10/07/2019 10:30

11:00

לשכת ראש העיר

10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
11/07/2019
11/07/2019

11:30
14:30
16:00
08:00
10:00

10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
11/07/2019
11/07/2019

13:30
15:30
19:30
09:00
15:00

אולם מליאה
לשכת ראש העיר
לשכה
לשכה

14/07/2019

14/07/2019 09:00

10:00

כביש מס' 1

14/07/2019

14/07/2019 10:00

11:00

סיור ברחוב ירדן

14/07/2019

14/07/2019 11:30

13:00

מליאה

14/07/2019

14/07/2019 13:00

13:15

לשכה

14/07/2019

14/07/2019 13:30

14:30

לשכת רש העי

14/07/2019

14/07/2019 16:00

17:00

15/07/2019

15/07/2019 09:00

10:00

לשכה

15/07/2019
15/07/2019
16/07/2019

15/07/2019 11:30
15/07/2019 18:30
16/07/2019 09:00

15:00
19:30
10:00

בבית הספר
לשכת ראש העיר

16/07/2019

16/07/2019 10:30

15:00

לשכה
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יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
נושא

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

שעת
סיום

מיקום

הלוויה של סימיון זרצקי

16/07/2019

16/07/2019 15:00

16:00

כנס תושבים רחוב הרצל בנושא שיפוץ
מבנים 157,158

16/07/2019

16/07/2019 18:00

19:00

נסיעה לעיריית עכו
 אשכול רשויות גליל מערבי 10:50 -ישיבת הנהלה
קבלת קהל
פגישה בנושא קבוצות כדורגל בתרשיחא
 שיתוף פעולה עם נציגים מתרשיחא -עידן כפיר
פגישה בנושא תכנון שכונה מזרחית
ושכונה מערבית בתרשיחא
סיורים עם ראש העיר ברחבי העיר
פגישת הכרות עם הילה בן דורי  -מנכ"ל
איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
 +חמד+גלינה
פגישה עם רנדה  -מנהלת בית ספר
תרשיחא
פגישה עם שלמה סוויסה
חתימה על מסמכים
נסיעה לשדרות ירושלים  - 79קרית ים -
רחבת האנדרטה
 שנים לזכרם של שמונה חברים 13רכבת ישראל  - 19:00קבלת פנים
תחילת הטקס 20:00 -
יועץ ארגוני  -ועדת היגוי רשותית  :יועץ
 +צוות  ,ראש העיר ,עמית לוין ,אורנה
טל  ,פואד אנדראוס ,גלית פרידמן
אסיפת עמותת הספורט
פגישת שוטף עם כוכי
פגישה עם אבי סוויסה  -בנושא כתב
מינוי לשעת חרום
שוטף עם ערן

17/07/2019

17/07/2019 10:00

10:50

17/07/2019

17/07/2019 10:50

13:30

17/07/2019

17/07/2019 15:30

18:30

18/07/2019

18/07/2019 09:00

10:00

לשכת ראש העיר

18/07/2019

18/07/2019 10:00

10:30

לשכת ראש העיר

18/07/2019

18/07/2019 11:15

13:00

18/07/2019

18/07/2019 14:00

15:00

יציאה מלובי העירייה
לשכת ראש העיר,
רחוב בן גוריון 1
מעלות

18/07/2019

18/07/2019 15:00

15:30

לשכה

18/07/2019
18/07/2019

18/07/2019 15:30
18/07/2019 16:00

16:00
17:00

שלמה
לשכה

18/07/2019

18/07/2019 18:00

19:00

18/07/2019

18/07/2019 19:00

21:00

שדרות ירושלים - 79
קרית ים  -רחבת
האנדרטה

21/07/2019

21/07/2019 09:00

12:00

לשכת ראש העיר

21/07/2019
21/07/2019

21/07/2019 12:00
21/07/2019 13:00

13:00
13:30

לשכת ראש העיר
לשכת ראש העיר

21/07/2019

21/07/2019 13:45

14:15

לשכה

21/07/2019

21/07/2019 14:30

15:00

לשכה

פגישה בנושא כדורסל במעלות תרשיחא

21/07/2019

21/07/2019 15:30

16:30

אולם מליאה

נסיעה לעכו  -רחוב זוויה שדוליה 10/1
ביקור אצל חאתם בעכו
שוטף עם אורנה טל
ישיבה בנושא איחוד וחלוקה בתרשיחא
פגישה עם מרסל
פגישה עם יוגב אפוטה
פגישת הכנה לפגישה בנושא מוזיאון
מתמטיקה המתקיימת ב( 24.7 -החלטה
מביקור רה"ע בבי"ס עתיד).
בהשתתפות :ארקדי ,עמית ,אורנה ,יוסי
לוין

21/07/2019
21/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019

16:30
17:00
11:30
13:00
14:00
15:00

21/07/2019
21/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019

17:00
20:00
12:30
14:00
15:00
16:00

עכו
לשכת ראש העיר
לשכה
לשכת ראש העיר
לשכת ראש העיר

22/07/2019

22/07/2019 16:00

17:00

בלשכת ראש העיר

12/14

מרכז צעירים

לשכתו של שמעון
לנקרי ,עיריית עכו

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
שעת
סיום

מיקום

טקס הנחת אבן פינה  -פרויקט נופי כזיב

22/07/2019

22/07/2019 18:00

19:00

במשרד המכירות
בסוף רחוב כזיב

אזכרה  -אבא של דני חזן

22/07/2019

22/07/2019 19:00

20:00

מפגש ראשי רשויות ערי הפיתוח ואיו"ש

23/07/2019

23/07/2019 10:00

15:30

הזמנת חברי מועצה :ישיבת מליאה מן
המניין יום שלישי 23/7/2019 ,שעה
18:00

23/07/2019

23/07/2019 18:00

19:30

נושא

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

בית כנסת רבי
חנניה הכהן  -רחוב
ספיר סביונים
סיפריה עירונית -
מטולה
אולם המליאה

ועדת היגוי מינהלת אזור תעשייה  :ראש
העיר מעלות תרשיחא ,ראש מועצת כפר
ורדים ,מנכ"לים ,ורד ,יוסי לוין ,אורית
טואף ,פואד אנדראוס ,שמואל
שאלתיאל ,אוהד איתאי  -שינוי שעה

24/07/2019

24/07/2019 09:00

11:00

סיור בתרשיחא

24/07/2019

24/07/2019 11:00

11:30

סיור ברחבי נעיר
פגישה בנושא מוזיאון מתמטיקה
משתתפים :ראש העיר ,עמית לוין,
אורנה טל ,יוסי לוין ,פר' עידו אלעזר,
אדריכל אילן צבי
פגישה בנושא שדה צופים
קבלת קהל

24/07/2019

24/07/2019 11:30

12:00

24/07/2019

24/07/2019 13:30

14:30

לשכת ראש העיר

24/07/2019
24/07/2019

24/07/2019 14:30
24/07/2019 15:30

15:30
18:45

לשכת ראש העיר

אליפות ישראל בקיק בוקס

25/07/2019

25/07/2019 10:00

10:50

ביקור היכרות יו"ר איגוד הכדורסל
בישראל ,מר עמירם הלוי עם ראש העיר
מעלות תרשיחא מר ארקדי פומרנץ-
קידום הכדורסל במעלות תרשיחא
שוטף עם ערן
פגישת הכנה לפגישה עם כפר הורדים
בנושא פיתוח חיץ כפר ורדים /שכונת
אורנים
שוטף עם שמעון בן נעים ועמית לוין
קונצרט הסיום של מרכז המוסיקה עם
נציגי ויצו העולמית (קבלת פנים ,טקס
קבלת מלגות ,ברכה לקהל וקונצרט)
פגישת שוטף עם המשטרה  -מפקד
משטרת מעונה
ישיבה מקדימה לביקור של ביקור של דני
שחר  -ראש הרשות למאבק לאלימות,
סמים ואלכוהול  +משה אדרי  -מנכ"ל
משרד לביטחון פנים וצוות המשרד

לשכת ראש העיר

ממעונה עד כיכר
השלושה
ההגנה

אולם ספורט עירוני -
רחוב הזית 16

25/07/2019

25/07/2019 11:00

12:00

לשכת ראש העיר

25/07/2019

25/07/2019 14:30

15:00

לשכה

25/07/2019

25/07/2019 15:00

16:00

לשכת ראש העיר

25/07/2019

25/07/2019 16:00

17:00

לשכה

25/07/2019

25/07/2019 17:00

19:30

מרכז למוסיקה

28/07/2019

28/07/2019 10:00

11:00

משטרת מעונה

28/07/2019

28/07/2019 11:30

13/14

12:30

לשכת ראש העיר

יומן ראש העיר חודשים מאי-יולי 2019
שעת
סיום

מיקום

28/07/2019

28/07/2019 12:30

14:00

לשכה

סיור ברחבי העיר לבדיקת השילוט בשטח 28/07/2019

28/07/2019 14:30

15:15

28/07/2019
28/07/2019

28/07/2019 15:15
28/07/2019 16:00

15:45
17:00

לשכת ראש העיר
לשכה

28/07/2019

28/07/2019 18:30

19:45

מתנ"ס דור לדור

29/07/2019

29/07/2019 09:00

11:00

לשכת ראש העיר

29/07/2019

29/07/2019 11:00

11:30

לשכת ראש העיר

29/07/2019

29/07/2019 12:00

12:10

לשכה

29/07/2019

29/07/2019 12:15

13:00

לשכה

29/07/2019
29/07/2019

29/07/2019 13:00
29/07/2019 14:00

13:30
14:30

לשכת רה"ע
לשכת ראש העיר

29/07/2019

29/07/2019 14:30

15:30

לשכת ראש העיר

29/07/2019

29/07/2019 16:00

17:00

לשכת ראש העיר -
בן גוריון  1מעלות

נושא
פגישה עם עמרי ג'אן בנושא יזמות
במלונית בעיר

פגישה עם ארקדי  -כתבה לעיתון
ועדת היגוי חצי שנתית קליטה
מסיבת סיום סוף שנת פעילות  -מועדון
מופת  -העמותה למען הקשיש
וועדת רישוי
פגישה עם עיומ"שית ומנהלת רישוי
עסקים
פגישה עם סיון בנושא תקציב קול קורא
לצעירים
פגישה בנושא פתיחת סניף אוניברסיטה
פתוחה  -מנהל מכללת עתיד -שמוליק
אנקרי+אלינה
חתימה על דוחו"ת כספיים -
פגישה עם יוגב אפוטה
ישיבת וועדת רווחה  -משתתפים :ראש
העיר מר פומרנץ +מר נחלה טנוס +מר
כמיל עודה +גב' כוכי חזן
פגישת הכרות עם מד"א  -אלי פרץ מנהל
מרחב ובעלי תפקידים נוספים  +מנכ"ל
העירייה  -עמית לוין +שמעון בן נעים -

שעת
תאריך התחלה
התחלה

תאריך סיום

ישיבה בנושא חומה בסכנת התמוטטות
ברחוב מעפילים  48וסיגליות - 8
עמית+אלינה+פואד+תמרה+אורית+יוסי

29/07/2019

29/07/2019 17:00

18:00

לשכת ראש העיר

מפעל ברנר תעשיות בע"מ

30/07/2019

30/07/2019 08:30

09:00

מפעל ברנר תעשיות
בע"מ  -אזור תעשייה

נסיעה לפארק אתגרי ,שלום הגליל  ,3עכו 30/07/2019

30/07/2019 09:00

09:30

מפגש ראשי רשויות במעמד מנכ"ל
משרד הפנים ,מנכ"ל המשרד לפיתוח
הפריפריה ,מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל

30/07/2019

30/07/2019 09:30

15:00

עבודה משרדית  +חתימה על מסמכים

30/07/2019

30/07/2019 15:00

19:00

סיור עם יוסי לוין
ביקור של דני שחר  -ראש הרשות
למאבק לאלימות ,סמים ואלכוהול +
משה אדרי  -מנכ"ל משרד לביטחון פנים
וצוות המשרד ( 25איש)

31/07/2019

31/07/2019 08:30

10:00

31/07/2019

31/07/2019 11:00

12:30

עבודה משרדית  +חתימה על מסמכים 31/07/2019

31/07/2019 12:30

16:00

31/07/2019

31/07/2019 16:00

20:00

קבלת קהל

14/14

פארק אתגרי ,שלום
הגליל  ,3עכו

מליאה

